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Gasthuizen in Gouda in de middeleeuwen;
lezing 6 september door Marianne van der Veer
Open Monumentendag 2021 staat in Gouda in
het teken van gastvrijheid. Vroeger verleenden
gasthuizen onderdak aan arme zieken en
reizigers. Gouda heeft diverse van die
gasthuizen gehad. Tegenwoordig kennen we
nog het Catharinagasthuis, waarin nu Museum
Gouda is gevestigd. En tot eind jaren 30 stond
aan de Kleiweg, waar nu de HEMA is, het
Elisabethgasthuis. Hoe zijn de gasthuizen
ontstaan en hoe functioneerden ze?
Hierover houdt Marianne van der Veer op
maandagavond 6 september a.s. - in
samenwerking met de Stichting Open
Monumentendag Gouda - een lezing. Zij
behandelt de geschiedenis van de gasthuizen
in de late middeleeuwen (15e en 16e eeuw).
Ze zal een beeld schetsen van het ontstaan van
Gouda in de vroegste tijd en de plaats die het
gasthuis daarin had. Welke gasthuizen waren
er zoal? Ook zal ze ingaan op denkbeelden uit
die tijd over armen en zieken, afgezet tegen
het idee dat je met goede werken je eigen
zaligheid kunt bevorderen.

Marianne van der Veer is werkzaam bij het Streekarchief
Midden-Holland (SAMH) als coördinator dienstverlening en
toegankelijkheid. Zij heeft in Leiden geschiedenis
gestudeerd met nadruk op onze koloniale geschiedenis. Ook
heeft ze de eerstegraads lerarenopleiding voor geschiedenis
afgerond. In Gouda is ze secretaris geweest van de OpenMonumentendagcommissie en heeft ze als secretaris van het
Historisch Platform Gouda aan de wieg gestaan van de
succesvolle cursus Goudologie. In opdracht van het HPG
heeft ze voor de basisscholen het (les)programma
Goudazoekers ontwikkeld. Ze was eindredacteur van de
website Goudse Canon en van het boek Verhalen van Gouda.
Marianne van der Veer is ook een van de auteurs van
Geschiedenis van Gouda, het nieuwe boek van Die Goude,
dat in november verschijnt (zie blz. 6).
De lezing wordt op maandagavond 6 september a.s.
gegeven in de Sint-Janskerk. Aanvang 20.00 uur.
LET OP: in verband met de coronaregels is aanmelding
vooraf vereist. U kunt zich aanmelden op onze website
www.diegoude.nl. Daar staat een link naar het
‘Aanmeldingsformulier lezing 6 september’
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De Lange van Wijngaerden,
verslag lezing Jean-Philippe van der Zwaluw

Op maandag 14 juni jl. gaf Jean-Philippe van der Zwaluw een videolezing over de Goudse patriot
Cornelis Joan de Lange van Wijngaerden (1752-1820). De Lezingencommissie had Arjan Segers van
Historizon erbij betrokken voor de technische ondersteuning als webinar. De belangstellenden
konden tijdens de lezing hun vragen en opmerkingen aan hem chatten, die vervolgens ‘live’
behandeld werden. Bas Weenink verzorgde namens de Lezingencommissie de introductie en de
afsluiting. Zo leek het meer op een echte lezing. Eén groot voordeel: de presentatie kan nog steeds
worden gevolgd dankzij https://historizon.webinargeek.com/webinar/replay/gl3j_yIJbGg/
Het is alweer bijna een jaar geleden dat Jean-Philippe van der Zwaluw zijn biografie over de
Goudse patriciërszoon De Lange van Wijngaerden uitbracht. Op diens 200ste sterfdag kreeg
burgemeester Pieter Verhoeve het eerste exemplaar. In dat jaar bleek de materie niet weggezakt.
In een stevig tempo en ogenschijnlijk uit het hoofd schetste onze collega-redacteur van de
Nieuwsbrief het opmerkelijke en interessante leven van een man die nationaal alleen bekend is
door één gebeurtenis (de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen in 1787), maar die in dat
turbulente tijdperk tussen 1783 en 1815 ook in diverse regimes en functies een positieve rol heeft
gespeeld. Aan zijn nevenactiviteit, het vastleggen van de historie, danken wij niet alleen de
driedelige tweede Goudse stadsgeschiedenis, maar ook zijn Anecdotes Historiques et Politiques.
Daarin doet hij nauwgezet verslag van internationale gebeurtenissen die nergens anders op die
manier zijn vastgelegd.
Jean-Philippe ging met name in op de periode dat de denkwereld van De Lange werd gevormd (vóór
1787) en op zijn rol vanaf de vorming van de Bataafse republiek in 1795, nadat de staatsgreep van
het Oranjehuis hem tot ambteloos burger had gemaakt. ‘De comeback kid van rond 1800’ was het
predicaat dat hij erop plakte. Wellicht niet op het allerhoogste niveau maar toch zeer invloedrijk
deed hij zijn werk in verschillende bestuurlijke constellaties. Vanuit een soort ‘noblesse oblige’ (De
Lange dacht ook af te stammen van de Heren Van der Goude) en op basis van ideeën uit ‘de
Verlichting’ en recht door zee werd hij in brede kring gewaardeerd. Ook zijn politieke
tegenstanders, de Oranjegezinden, lieten dat merken. Een rijk man, dat zal ook meegespeeld
hebben. Zijn democratische gezindheid als patriot moeten we wel plaatsen binnen de context van
toen. Ze gold met name voor zijn medeburgers ‘op niveau’. Zou De Lange van Wijngaerden mijn
oudgrootvader, pijpenmakersknecht Petrus Trijsburg (1750-1812), hebben zien staan? Wat JeanPhilippe in elk geval duidelijk maakte: de betekenis van De Lange van Wijngaerden is tot heden niet
overschat, ook in Gouda niet. Na François Vranck en Hiëronymus van Beverningh de Goudse
staatsman van de eeuw? (GJJ)
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Bijzonderheden Open Monumentendag 2021
De Stichting OMD Gouda heeft eind juli
bijzonderheden bekendgemaakt van het
programma voor Open Monumentendag 2021
in Gouda. Het programma beperkt zich niet
tot zaterdag 11 september, maar omvat ook
zondag 12 september a.s.
In het kader van het thema ‘Mijn monument
is jouw monument; Gastvrijheid in Gouda’
wordt dit jaar het MIV (in aanbouw) Assalam
aan de Antwerpseweg opengesteld.
Bijzonder is ook de openstelling van Koch &
Knuttel (Turfmarkt), de Armenkerk
(Peperstraat) en de Oranjekerk
(Stationsplein). Er komt een stadswandeling
langs de (voormalige) gasthuizen, hofjes en
herbergen in Gouda. Zie verder https://monumentenstad.nl/
Vrijwilligers zijn nog steeds welkom, ook voor het verzorgen van rondleidingen in het Stadhuis.
Op maandagavond 6 september is er een lezing in het kader van OMD 2021. Zie hiervoor blz. 2.
In aansluiting op de lezing en voor Open Monumentendag is in september in de Chocoladefabriek
een tentoonstelling over het thema: gasthuizen in de regio Midden-Holland vanaf de late
middeleeuwen tot in de 17e eeuw.

Wonen in het Spaardersbad
Een bijdrage van Yvonne Balvers, lid van het comité OMD Gouda
Bas Landweer
heeft in het
Spaardersbad zijn
zwemdiploma
gehaald. Toen hij
als elfjarige in het
waterrijke Gouda
kwam wonen,
moest dat van zijn
vader. Nu woont
hij samen met zijn
vrouw alweer twee
jaar in een deel
van het
monument, dat
gelukkig niet
gesloopt is, maar
deze nieuwe
woonbestemming
heeft gekregen.
Hij heeft zijn Adiploma ingelijst opgehangen in de hal.
Bas vertelt: ‘Zo heel af en toe staat er nog wel eens iemand met een zwemtas voor de deur. Wie
googelt op Spaardersbad en even niet goed oplet, heeft waarschijnlijk niet door dat het ook kan
gaan om een van de drie bassins van het relatief nieuwe Groenhovenbad. Ook stonden er eens twee
mannen voor de deur. Ze kwamen speciaal uit Apeldoorn om te kijken naar plekken uit hun jeugd.
Zij zwommen hier niet maar kwamen er douchen. Dat deden kennelijk meer mensen zonder douche
thuis. Ik heb hen even binnengelaten om te laten zien hoe het zwembad is verbouwd.’
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Hoe maak je van een zwembad appartementen? Bas legt uit: ‘Je
gaat in zo’n pand alles opnieuw uitzoeken. Hoe wil ik de muren,
waar wil ik de keuken? Alle appartementen zijn ook anders
geworden, je moet het doen met de ruimte die er is.’ Het
zwembad is in de woonkamer op verzoek van Bas nog heel
zichtbaar gebleven: de stalen balken rusten op betegelde
blokken waar zelfs de diepte aan die kant van het zwembad nog
op staat vermeld: 90 centimeter.
In 2019 hebben de toen kersverse bewoners het pand
opengesteld voor Open Monumentendag. Het was bijzonder
druk. Open Monumentendag 2020 bleef het gebouw dicht, de
anderhalve meter was er niet goed te organiseren. Maar dit jaar
gaan de deuren weer open. Bas vertelt waarom hij dit wil doen.
‘Van de verhalen van bezoekers gaat voor mij het zwembad
leven. Leuke maar ook afgrijselijke verhalen overigens. Over
hoe bang sommigen waren als kind.’ De toekomstige bewoners
kregen bij de verbouwing de kans om uit de rommel nog wat
bruikbaars te halen. Bas zegt: ‘We hebben de haak meegenomen die de badmeesters destijds
tijdens de lessen gebruikten. Die hebben we tijdens OMD in 2019 tevoorschijn gehaald. De rillingen
van sommige bezoekers aan de gedachte over dat ding in je nek!’ (met dank aan Bas Landweer)

Acht plateelborden Die Goude nu te zien in Museum Gouda
In eerdere
Nieuwsbrieven
hebben wij melding
gemaakt van het
terugvoeren naar
Gouda van acht
unieke plateelborden.
Ze werden in de
periode 1943-1955
gemaakt door de
Koninklijke
Goedewaagen,
waarschijnlijk naar
een ontwerp van
Willem van Norden.
Opdrachtgever was de
toen zogeheten
Historische Kring Die
Goude die ze schonk
aan bestuurslid Ruud
van de Putte elke
keer dat hij weer
honderd nieuwe leden had geworven. Ze zijn nooit publiek te zien geweest. Jarenlang verbleven de
borden ten huize van mevr. Martijn Sluis-van de Putte, de enige dochter van het bestuurs- en erelid
van Die Goude. Toen zij kleiner ging wonen, kwam de vraag of Die Goude ze terug wilde hebben.
Maar onze vereniging heeft geen museale functie, dus besloot het bestuur in overleg te treden met
Museum Gouda: we willen ze wel schenken, maar dan moeten ze ook regelmatig te zien zijn.
Eind vorig jaar zijn de borden overgedragen. Meteen na de coronaheropening van juni zijn ze
tentoongesteld op de plateelzolder van Museum Gouda. De gezondheidssituatie van mevr. Sluis liet
niet meer toe om persoonlijk vast te stellen dat de acht plateelborden er mooi bijhangen. Daarvoor
reisden enkele afgevaardigden begin juli naar Gouda: de neven Karel van den Berg en Pieter-Joost
Sluis en hun echtgenotes. Ze konden mevr. Sluis in woord en beeld laten zien dat ze een goed
besluit had genomen. (GJJ)
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Geschiedenis van Gouda ligt bij de drukker
Geschiedenis van Gouda is de titel van het nieuwe boek over de geschiedenis van Gouda, dat op 20
november a.s. officieel uitkomt. Deze opvolger van Duizend jaar Gouda is een bijdrage van de
Historische Vereniging Die Goude aan de viering van 750 jaar stadsrechten. Het is geschreven door
‘onze’ historici Paul Abels, Bianca van den Berg, Christiaan van der Spek, Henkjan Sprokholt,
Marianne van der Veer en Ronald van der Wal, met Eelco Beukers als eindredacteur. Begin juli
kwam de eerste ‘proef’ van de drukker.
Een naam bedenken voor zo’n boek blijkt niet eenvoudig. Tientallen varianten zijn bij de redactie
over tafel gegaan. Uiteindelijk bleek dat er nog geen boek over de Goudse geschiedenis is
verschenen dat deze titel draagt. Voordeel is dat de titel precies aangeeft waar het boek over
gaat. Bovendien is de naam gemakkelijk te onthouden en door te geven. Het is natuurlijk niet ‘de’
geschiedenis geworden, want die pretentie hebben de auteurs niet. Wel een geschiedenis waarin u
het verleden van onze stad chronologisch en thematisch kunt terugvinden. Het is een boek
geworden voor allen die op een of andere wijze een band met Gouda hebben en zich willen
verdiepen in de historie van de stad, voor amateurhistorici, voor Goudologen, voor liefhebbers van
geschiedenis, kortom voor iedereen.
Bijzonder is het grote aantal soms minder
bekende afbeeldingen dat de beeldredactie in
binnen- en buitenland heeft gevonden. Uniek zijn
de zes historische reconstructietekeningen van de
hand van Paul Becx op basis van adviezen van
Henkjan Sprokholt. Gouda bezit weinig
voorstellingen uit vorige eeuwen van de stad zelf.
Op een van de tekeningen zult u zien hoe het
Stadhuis op de Markt gebouwd werd, waarbij
zowel het werken aan het Stadhuis als de
omgeving zoals de huizen aan de Markt volledig
historisch verantwoord zijn weergegeven.
Het boek zal op zaterdagmiddag 20 november
officieel worden gepresenteerd in de SintJanskerk, tijdens een bijeenkomst waaraan ook
hoogleraar Herman Pleij een bijdrage levert. Dat
wordt een zogenaamde aanloopactiviteit van het
feest Gouda750 ‘Geef Gouda door’ dat we in 2022
met z’n allen gaan vieren. Vanaf genoemde

datum is het boek ook te koop in de boekhandel.
Wilt u bij de presentatie aanwezig zijn? Houdt u dan de berichtgeving in de komende Nieuwsbrief,
op de website of de mededelingen van Gouda750 in de gaten. (PvH)

Nog meer projecten van Die Goude voor Gouda750
Het boek Geschiedenis van Gouda is niet de enige bijdrage van Die Goude aan de viering van Gouda
750 jaar stadsrechten. De naam Die Goude is ook verbonden met:
 De expositie ‘Gouds water’ in juni-juli 2022 in de Agnietenkapel (werkgroep Gouda & de Oude
Hollandse Waterlinie);
 Het Rederijkers tafelspel ‘2 Bedelaars – Alles voor de rederijkerskunst’ in augustus 2022 en op
29 oktober 2022 in sociëteit De Réunie (werkgroep Gouda op Schrift);
 De Waterconferentie 2022 in het teken van het onderscheidende, unieke en monumentale
karakter van het Goudse watersysteem, op 2 juni 2022 (werkgroep Gouds Watergilde);
 Coornhert500, Kraamkamer van de Vrijheid, expositie van mei tot september 2022 in het
Remonstrantse poortje (projectgroep Coornhert en Hans Verwey);
 ANWB-bordjes revisited, symbolische overdracht in april 2022 van alle ANWB-bordjes die zijn
hersteld en van enkele nieuwe (projectgroep ANWB-bordjes);
 Lezingencyclus waarin de gehele historie van Gouda aan de orde komt (Lezingencommissie);
 Programmering Tidinge, waarbij Gouda vanuit een specifiek thema wordt belicht (redactie
Tidinge).
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Lezingencyclus Die Goude in kader Gouda750
De Lezingencommissie van Die Goude heeft de programmering van de lezingen in 2022 afgestemd op
Gouda750 en het boek dat de vereniging in dat kader uitbrengt: Geschiedenis van Gouda. In zes
achtereenvolgende lezingen brengen de zes auteurs van het boek hun beschouwing van de historie
van onze stad naar voren. Zoals gebruikelijk worden de lezingen op maandagavond in sociëteit
Concordia gegeven, Westhaven 27. Ze beginnen steeds om 20.00 uur.
Datum

Titel

Periode

Door

24 januari 2022
7 maart 2022
23 mei 2022
5 september 2022
17 oktober 2022
28 november 2022

De opkomst van Gouda
Cultureel Gouda
Religieus Gouda
Gouda in verval
Gouda in ontwikkeling
Emancipatie en verzuiling

1000-1500
1400-1600
1500-1700
1700-1850
1850-1950
1850-1950

Henkjan Sprokholt
Bianca van den Berg
Paul Abels
Christiaan van der Spek
Ronald van der Wal
Marianne van der Veer-Wolff

Programmering Tidinge in feestjaar 2022
In 2022 wordt de
programmering van
ons kwartaalblad
Tidinge van Die
Goude gewijzigd om
bij te dragen aan de
viering van Gouda750.
Hoofdredacteur Paul
van Horssen laat
weten dat er vier
‘specials’ komen, waarin Gouda vanuit een specifieke invalshoek cultuurhistorisch wordt benaderd.
Per nummer heeft telkens een ander lid van de redactie de primaire verantwoordelijkheid voor de
samenstelling. Het Gouwe Verhaal wordt ook in een iets ander jasje gestoken. Iemand die op het
betreffende terrein een bijzondere deskundigheid bezit, wordt gevraagd over zijn of haar
persoonlijke relatie met Gouda te vertellen. Dat hoeft geen boven 80-jarige te zijn. De
programmering is:
Nr.

Datum

Thema

1.
2.
3.
4.

Februari 2022
Mei 2022
Augustus 2022
November 2022

Gouda
Gouda
Gouda
Gouda

Samensteller
en haar producten
en het Water
en haar Denkers
in vreemde ogen

Christiaan van der Spek
Adri van den Brink
Paul Abels
Tom Hagen
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Waterconferentie ‘Gouda 750 jaar Waterstad’
Het Gouds Watergilde organiseert op
donderdag 2 juni 2022 weer een
Waterconferentie. Deze zal speciaal gericht
zijn op de inwoners van Gouda. Er wordt
een driedelig programma opgezet:
1. Opening en introductie. Plenair wordt
gestart met een inspirerend verhaal over
het ontstaan van het Goudse watersysteem
inclusief de monumentale waarde hiervan.
Een externe spreker geeft hierop een
reactie.
2. Workshops. Op verschillende locaties in
de stad volgen workshops voor groepen
van circa 20 deelnemers. De verschillende
aspecten van het Goudse watersysteem komen aan de orde, evenals ervaringen uit andere steden.
3. Plenair wordt afgesloten. Hierbij worden de ‘beelden’ gedeeld die zijn bovengekomen in de
workshops en is er nog een borrel.

Project ANWB-borden
Marianne Lint, coördinator van het project ANWB-borden, geeft de tussenstand per 1 augustus door.
Na de inventarisatie van alle 130 bestaande ANWB-borden in Gouda is gekeken welke in aanmerking
komen voor vervanging. Dat kan zijn vanwege onleesbare tekst, ofwel omdat de tekst inmiddels
achterhaald is of onjuistheden bevat. Dat zijn er in totaal 24. Ze worden – deels door combinatie vervangen door 22 nieuwe borden. Daarnaast hebben inwoners van Gouda op andere plekken een
(nieuw) bord voorgesteld. Dat worden er zes. Met alle particulieren die een ANWB-bord voor de
deur hebben hangen dat vervangen moet worden, is contact gezocht. Aan hen en aan de aanvragers
van een nieuw bord is een tekstvoorstel voorgelegd. Daarover is de nodige discussie gevoerd. Ze zijn
tenslotte aangevuld en
gecorrigeerd door Adri van
den Brink en vervolgens
nog een keer nagelopen
door Henkjan Sprokholt. In
een aantal gevallen - met
name in het centrum waar
buitenlandse toeristen
komen - worden de borden
voorzien van QR-codes.
De projectgroep is ook met
de fondsenwerving bezig
geweest: ANWB, de
gemeente (budget
toerisme en Gouda750) en
Goudapot en enkele
bijdragen van
particulieren. Voor de zes
nieuwe borden is inmiddels
een omgevingsvergunning
aangevraagd. De volgende
stappen: de teksten ter
goedkeuring voorleggen
aan de gemeente, de
vergunning aanvragen en
vervolgens de borden
bestellen en laten
aanbrengen. Bij aanvang
van het feestjaar Gouda750, in april, wil de projectgroep de borden symbolisch overhandigen.
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Andere projecten van Gouda750
Programma Gouda750 op website
Het programma van Gouda 750 ‘Geef Gouda door’ is op 15 juli jl. (met natuurlijk een aantal slagen
om de arm) bekendgemaakt. Zie https://gouda750.nl/programma. U vindt daar veel prachtige
projecten van andere instanties. In veel gevallen zijn er leden van
Die Goude bij betrokken. Denk bijvoorbeeld aan ‘Beleef het Wonder
van Gouda’, waarbij de Sint-Jan teruggaat naar 1570, een initiatief
van Museum Gouda en de Sint-Janskerk. Maar ook aan ‘Coornhert en
de Goudse Vrijheid’, een bijzondere Goudologiecursus van het
Historisch Platform Gouda. Of aan ‘Ken uw stad en de (oude)
Gouwenaar’, ‘Gouda in Beeld en Gedicht’, en nog veel meer. We
willen er elk nummer een paar uitlichten.

Goudseverhalen.nl
In het februarinummer van de Nieuwsbrief interviewden wij Ginetta
Blokzijl, projectcoördinator van Goudseverhalen.nl. Stonden er op
dat moment 117 verhalen op de website, waarin inwoners vertellen
over ‘hun’ Gouda, begin augustus stond de teller op 248. De recente
historie van Gouda komt in veel bijdragen op onverwachte wijze
naar voren. Bijzonder is ook het aantal stukjes dat door jeugdige
stadgenoten is ingebracht. Gaan het er 750 worden?

Kijkopstraat.nl-fotoproject

Uit eigen kring werd de redactie ook gewezen op het fotoproject kijkopstraat.nl. Paul van Horssen,
hoofdredacteur van Tidinge, staat bijvoorbeeld bij de 39 deelnemende amateurfotografen, maar
ook onze (vooralsnog eenmalige) fotoredacteur Rinus Lasschuyt doet actief mee op de
Facebookpagina. Kijk op Straat is een vrijwilligersproject van Gouda Bruist, geïnitieerd door
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fotograaf Rona Tammer. De bedoeling is om elke straat, laan, weg en plein in
Gouda op een creatieve manier in beeld te brengen. Geen nieuw
straatnamenboek, zoals ons Stad van de Gouwenaars, maar een uiteindelijk
historisch beeld van het leven anno 2021-2022 in Gouda, uitgaande van buurten
en straten. Naast de website met bijdragen van de vaste fotografen is er een
Facebookpagina waar iedereen zijn of haar zicht op de dagelijkse leefomgeving
laat zien. Zie https://www.facebook.com/groups/kijkopstraat
In het feestjaar volgt een fotoboek met een selectie van de foto’s op de site, als historisch
geheugen voor de gemeente en geïnteresseerde Gouwenaars. Volgend jaar staat ook ten minste één
foto-expositie op het programma.

Boek 750XGouda

Een - in diverse opzichten - indrukwekkende bijdrage aan Gouda750 levert Jeroen Bakker: het
vuistdikke boek 750XGouda. Er staan 750 hoofdstukken over ‘herkenbaar Gouda’ in. Verleden en
heden worden gecombineerd, waarbij foto’s centraal staan, voorzien van een klein stukje tekst.
Herkenning en ontdekking is het centrale thema. Een boek voor op de (koffie)tafel zegt de
initiatiefnemer, de Goudse slagerszoon en lid van Die Goude Jeroen Bakker, die een maand eerder
al ‘de geur van Gouda’ had laten ruiken aan burgemeester Pieter Verhoeve. Veel van de actuele
foto’s in het boek zijn gemaakt door Rinus Lasschuyt, ook lid van Die Goude.

Het boek kost €34,95 en is te koop bij o.a. de boekhandels Verkaaik en Smit, bij The Gouda Shop en
op https://www.750xgouda.nl/.
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Nieuwe Stadhuisvrijwilligers van harte welkom
Zoals bekend zorgt de
Stadhuiscommissie van
Die Goude ervoor dat
het Stadhuis ook op
zaterdag bezocht kan
worden door toeristen
en andere
belangstellenden.
Leden van Die Goude
zijn dan aanwezig om
bezoekers te
ontvangen, tickets te
verkopen en
informatie te geven
over het Stadhuis.
Door corona was het
Stadhuis een aantal
maanden dicht, maar
in juni is onze
dienstverlening weer
hervat.
Het laatste jaar heeft
een aantal
vrijwilligers in
verband met hun
leeftijd afscheid genomen. Nieuwe gastheren en gastvrouwen zijn dus van harte welkom. U bent
altijd met twee vrijwilligers in het Stadhuis. De diensten kunnen variëren van twee tot drie uur per
zaterdag.
Enthousiasme over ons mooie Stadhuis is belangrijker dan kennis van de geschiedenis en de
voorwerpen. Dat laatste krijgt u automatisch wanneer u ervaring hebt opgedaan.
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met coördinator Bep van de Streek
via gijsje@kpnmail.nl.

De Wandtapijten van het Stadhuis Gouda
Veerle Leijnse heeft dit voorjaar voor haar master Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht
een paper geschreven getiteld De Wandtapijten van het Stadhuis Gouda. Zij deed dit voor het vak
‘Kunst en architectuur: actualiteit en geschiedenis’ aan de
‘track Architectuurgeschiedenis & Monumentenzorg’. Haar
opdracht was om het interieur van een vertrek uit een
Nederlands raadhuis te beschrijven en op één aspect van
het interieur dieper in te gaan. De eerste twee
hoofdstukken gaan over het Goudse Stadhuis en over de
Raadzaal. Daarna volgt het hoofdstuk ‘De Tapisserieën’,
waarbij Veerle ingaat op de techniek van het weven, op
beheer en onderhoud van wandtapijten in het algemeen en
vervolgens op de ontstaansgeschiedenis en op de
historiografie van specifiek de Goudse tapisserieën. In het
slothoofdstuk gaat zij in op de vraag hoe het best kan
worden gezorgd voor de wandtapijten in de Raadzaal. Zij
gaat daarbij in op factoren als bescherming tegen Uv-licht,
temperatuurschommelingen, luchtvochtigheid en
ongedierte.
De Stadhuiscommissie en het secretariaat van Die Goude
hebben een kopie van de paper ontvangen.
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Het Watergilde ondanks COVID-19 actief
Bericht van Hans Krijgsman
Herstel Doelenbrug
In goede
samenwerking
met de
gemeente is
het
oorspronkelijke
plan voor het
herstel van de
Doelenbrug
zodanig
aangepast dat
de doorvaarthoogte
aanmerkelijk
vergroot zal
worden.
De gemeente
heeft zich
hierbij zeer
constructief
opgesteld.
Renovatie overkluizing Het Lange Zeugwater achter de Waag
De gemeente heeft een start gemaakt met het project om dit plein Achter de Waag aan te pakken.
Het idee is om hier een deel van de oude overbrugging te verwijderen en ook meer groen terug te
brengen. Hier heeft het Watergilde al vele schetsen voor gemaakt, maar daar bleek tot nu toe bij
de gemeente geen draagvlak voor. Dat is met de startbijeenkomst veranderd. De gemeente heeft
een aantal burgerparticipanten uitgenodigd, waaronder het Watergilde, de ondernemers van Zalm
en Waag, Bewonersplatform Binnenstad en het Watersportverbond. Landschapsarchitect Christiaan
Messing vervulde een belangrijke rol. Hij wist de sceptische houding van het Watergilde om te
buigen naar een voorzichtig enthousiasme. We gaan als Watergilde alle creativiteit uit de kast halen
om dit te laten slagen.
‘In de sporen van Erasmus’
Het Watergilde, lees Sjaak de Keijzer, heeft een nieuwe studieopdracht voor Hogeschool Inholland
bedacht, waar zowel de stedebouwkundigen van de gemeente Gouda als de docenten erg
enthousiast op hebben gereageerd. Het project heeft tot doel om voor de wijk Goverwelle nieuwe
ruimtelijke impulsen te bedenken, vanuit de opgave tot water-, groen- en klimaatadaptatie. Via
water en groen moet verbinding worden gezocht met het water en groen in de stad en in het open
polderlandschap aan de Oostzijde. Een lastige maar boeiende opdracht voor de studenten.
Vernieuwen website Die Goude/Watergilde/Virtueel Sluizen Museum
Het Watergilde heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek dat Jan Willem Eelkman
Rooda op verzoek van het bestuur doet naar de website van Die Goude en alle daaraan gerelateerde
websites. Door de groei van het aantal werkgroepen en de initiatieven die links en rechts
ontstonden, was er behoefte om de communicatie en informatievoorziening via de website beter te
structureren en de kwetsbaarheid te beperken. Het Watergilde wil het beheer van het deel
waarvoor het verantwoordelijk is opnieuw organiseren en de functionaliteit verbeteren door een
duidelijker scheiding tussen de cultuurhistorische informatie en de organisatorische kant.
Waterconferentie 2 juni 2022:
Zie pagina 8.
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Geschiedenisprijs 2021 naar Veronique de Wit
Een bijdrage van de jury van de Geschiedenisprijs van Die Goude
Veronique de Wit (5 havo, Driestar College) heeft dit
jaar de geschiedenisprijs van Die Goude gekregen voor
haar profielwerkstuk. De prijs, bestaande uit twee
bioscoopbonnen en twee boeken, werd op donderdag 8
juli jl. namens de jury overhandigd door Sander
Enderink. De uitreiking gebeurde tijdens de diplomauitreiking van haar klas. De Wit koos de HellenistischEgyptische koningin Cleopatra VII (69 v.Chr. – 30 v.Chr.)
als onderwerp voor haar profielwerkstuk. In het 25
pagina’s lange onderzoeksverslag komen eerst
Cleopatra’s Hellenistische voorgangers, haar jeugd en
haar verbanning aan bod. Vervolgens beschrijft De Wit
hoe Cleopatra tijdens de Romeinse burgeroorlogen
samenwerkte met diverse Romeinse krijgsheren om haar
politieke macht te herwinnen, tot zij uiteindelijk
zelfmoord pleegde, nadat de legers van Gaius Octavius –
de latere keizer Augustus – Egypte binnenvielen.
De jury merkt op dat De Wit beschrijft hoe zij tijdens haar onderzoek tot nieuwe inzichten is
gekomen. De opmerking dat ‘Cleopatra helemaal niet zo is als dat ik altijd had gedacht’ en dat de
Romeinse burgeroorlogen een veel grotere invloed hadden dan verwacht geeft volgens de jury het
belang van historisch onderzoek aan. Hoewel De Wit geen historische vervolgopleiding heeft
gekozen, sluit ze haar profielwerkstuk af met diverse suggesties voor verder onderzoek. ‘Haar
belangstelling voor de geschiedenis is gewekt’, aldus jurylid Marijke de Jong.

Tidinge 2021 nummer 3
Deze maand komt ook het derde nummer uit van de
Tidinge, jaargang 2021. Hoofdredacteur Paul van Horssen
meldt dat dit nummer een kunsthistorische inslag heeft.
Kaya Verkooijen doet verslag van haar onderzoek naar een
ongesigneerd portret in Museum Gouda, getiteld ‘Een
Goudse tweeling en een 57-jarige vrouw’. Lang is gedacht
dat het hierbij gaat om een weesmoeder met weesjongens.
Nu dat in de collectiebeschrijving is weerlegd, stelt Kaya
de vraag wie er wel op het schilderij staan.
Mark Broch en Geert Post duiken in het oeuvre van de
Amsterdamse kunstschilder Cornelis Springer (1817–1891).
Zijn verzameling gedetailleerde stadsgezichten bevat ook
enkele tekeningen en schilderijen met Goudse
onderwerpen. In ‘Cornelis Springer in Gouda en Gouda in
het werk van Cornelis Springer’ gaan zij na wat hij in
Gouda heeft afgebeeld en of dat waarheidsgetrouw is gebeurd.
Voor het artikel ‘“Tot hulp der vrouwen” steunde arme kraamvrouwen’ is Jean-Philippe van der
Zwaluw de geschiedenis van het Genootschap van Moederlijke Liefdadigheid nagegaan. Het
genootschap nam de zorg op zich voor kraamvrouwen die niet of nauwelijks eten, kleding en
speeltjes voor hun pasgeborenen konden kopen. Zo’n 40 vrouwen hebben in meer dan 90 jaar bijna
5000 jonge moeders en hun baby’s ondersteund.
Het nummer wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een Gouwe Verhaal, waarvoor Gert Jan Jansen
een boven-80-jarige interviewt. Deze keer is dat Jan Hogenelst, bij de leden van Die Goude bekend
als voorzitter van sociëteit Concordia, waar (in normale tijden) de lezingen worden gegeven. Voor
Jan Hogenelst staan zijn gezin en het bedrijf Fugo, de groothandel in automaterialen, echter nog
een trapje hoger in belang. Na lezing weet u ook waar archeologen in de toekomst de restanten van
de Kleiwegkerk zullen aantreffen.
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Stad van bier, nummer 45 in de Boekenreeks van Die Goude
Op 31 mei jl. heeft auteur Remco van
Gastel het eerste exemplaar van zijn
boek over Gouda als Stad van bier
overhandigd aan Lies Winkelman.
Haar vorig jaar overleden man Dick,
uitbater van het
Schipperswachtlokaal, gaf hem de
inspiratie om het te gaan schrijven.
De Historische Vereniging Die Goude
heeft het samen met Remco
uitgegeven. Daarom werd de
bijeenkomst op het zonovergoten
grasveld bij het IJsselhuis geopend
door Ronald Verkuijl, de nieuwe
voorzitter van Die Goude. Toespraken
waren er van wethouder Thierry van
Vugt en van burgemeester Pieter
Verhoeve. Ook de twee bierbrouwers
die Gouda op dit moment kent,
werden naar voren gehaald. Met veel
genoegen werd er geluisterd naar het
gedicht Proost dat Chris van Bellekom
speciaal voor deze gelegenheid had
gemaakt. De Nieuwsbrief kreeg
toestemming om het af te drukken (zie volgende bladzijde). In zijn dankwoord vertelde Remco over
de wordingsgeschiedenis van het boek. Zie het interview met hem in Nieuwsbrief 117 via
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2021/05/Nieuwsbrief-nr.117-mei-2021.pdf .
De belangstelling voor het
boek blijkt groot te zijn. Toen
de redactie een week later,
begin juni, ging informeren,
hadden de boekhandels Smit
en Verkaaik en The Gouda
Shop er samen al bijna 100
verkocht. Toen moest
Vaderdag nog komen.
Marc Couwenbergh,
coördinator van de
Boekencommissie van Die
Goude, laat op 8 augustus
weten dat de eerste druk
inderdaad snel uitverkocht
was. Inmiddels is de tweede
druk, ongewijzigd, in de
verkoop. Van Bommen op
Gouda, nummer 44 in de
reeks, kan ook een tweede
druk tegemoet worden gezien.
Stad van bier is voor € 19,95 te
koop in genoemde winkels,
maar kan ook besteld worden
via onze website. Leden van Die Goude krijgen twee euro korting. Zie:
https://www.diegoude.nl/publicaties/boeken-bestellen/. (GJJ)
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Proost
De Gouwenaar, zelf is hij het schuim der aarde.
Hij rookte, hij brouwde, hij bottelde en vaarde
wel bij het stoken van de koperen ketels
en gistte met gruit en gerst en graan en netels
de IJsel met hout en kool, turf en mout en hop
van water naar tap. Bedwong de rivier met dop.
De familie Brouwer en mevrouw Bijdevaten,
De heren Kuiper, Suurbier en van der Gist,
ze zijn nog te vinden in de namen van straten,
ze hebben allemaal hun sporen achtergelaten.
Als je goed zoekt wordt niks gemist.
Hier stroomt het gerstennat rijk door de grachten.
Klotsen de pinten in veelvoud over de plinten
en van verre hoor je het beschonken lawaai.
Wordt er vrolijk gevochten tegen de bierkaai.
Staan de dorstigen voor de deuren te wachten
van de Tap, de Drie Snoekjes, het Vat van Duizend Kan,
waar de wijsheid aan de bar en niet meer in de man.
De Gouwenaar, zelf is hij het leven in de brouwerij.
Zwalkt onvermoed over de kloosterkasseien,
waar ooit de monniken, het klootjesvolk en de graven.
Hun stappen klinkend waar ze zich feestend lavend begaven.
Het gaat nog in tonnen in tuinen en vaten en vazen
en rammelend over de markt in kratten van fietsen.
Gouda is de moeder, het café is haar borst
en al haar kinderen drinken bier tegen de dorst.
Want bier is schuimend leven, bier is stil verdriet,
bier is luide branie, bier is een deinend lied,
bier is bulderend lachen en bier is innige troost.
Vergeet dan dus de wafels en de kaarsen,
Vergeet de keramiek en kazen.
Roep de herbergier, roep de kastelein.
Vul de Goudse Glazen en Proost, Proost. Proost!
Chris Bellekom
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Overig verenigingsnieuws
Cor Ket overleden
Op 15 juni 2021 is Cor Ket op 82-jarige leeftijd overleden. Cor was niet alleen
een geïnteresseerd en trouw bezoeker van onze lezingen; hij leverde in het
verleden het systeem van de geautomatiseerde ledenadministratie dat hij op
verzoek ook vernieuwde en aanvulde. Het heeft vele jaren tot genoegen
gewerkt. Ruim een jaar geleden bracht Cor een boek uit over zijn belevenissen
in de oorlog als kind in Den Haag, getiteld Overleven.
Het bestuur heeft mevr. Constance Ket-Julius en verdere familie gecondoleerd
met dit grote verlies. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgehad.

Yvonne Bos-Rops waarnemend bestuurslid
Zoals gemeld in Nieuwsbrief 116 slaagde het bestuur er niet in om tijdig
voor de Algemene Ledenvergadering een voordracht uit te brengen tot
vervulling van de vacature-De Haan in het bestuur. Kort daarop heeft het
bestuur Yvonne Bos-Rops bereid gevonden om als waarnemend lid toe te
treden. De kandidatuur wordt voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering. Yvonne Bos-Rops (*Roosendaal en Nispen 1951) is
historicus en archivaris. Zij woont ruim dertig jaar in Gouda, maar werkte
tot aan haar recente pensionering altijd bij archiefdiensten buiten de stad.
Zo was zij gemeentearchivaris van ’s-Hertogenbosch, rijksarchivaris in de
provincies Utrecht en Noord-Brabant en vervulde zij in Den Haag diverse
functies binnen het Nationaal Archief en de voormalige Rijksarchiefdienst.
Binnen haar vakgebied heeft zij in allerlei besturen gezeten, maar ze is
ook secretaris van de Goudse wandelsportvereniging DES en ontdekte het
mooie van Gouda als actieve wandelaar.

Ook 28 augustus en 4 september doorvaardagen naar Reeuwijk
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Het Sluiswachtersgilde van Die Goude en de gemeente Gouda organiseren deze zomer weer vier
zogenaamde doorvaardagen tussen Gouda en Reeuwijk. De eerste twee waren op 3 en op 10 juli jl.
De eerste doorvaardag werd geopend door gedeputeerde Jeannette Baljeu en de wethouders
Thierry van Vugt (Gouda) en Inge Nieuwenhuizen (Reeuwijk-Bodegraven). Ze bedienden samen de
sluis en voeren toen met een sloep naar Gouda. Rinus Lasschuyt maakte foto’s van de start die
muzikaal werd opgeluisterd.
De volgende doorvaardagen zijn op de zaterdagen 28 augustus en 4 september. Tussen 10.00 en
19.30 uur worden het Reeuwijks Verlaat, de ophaalbruggen over de Karnemelksloot, de Kazernebrug
en de Kleiwegbrug permanent (en grotendeels handmatig!) bediend. Heb je zelf geen boot? Kijk op
https://www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl/profiel/recreatie-op-de-reeuwijkse-plassen/
Hans Verwey van het Sluiswachtersgilde tekent aan dat het evenement dit jaar voor de derde keer
wordt georganiseerd. De Havendienst en de nieuwe ambtelijk medewerker voor waterrecreatie,
Marten van der Maas, zijn actief betrokken bij de organisatie en de promotie. Deze keer is er
financiële ondersteuning door de provincie Zuid-Holland. Het provinciebestuur steunt het idee om
de behoefte aan te tonen aan een ruimere gebruiksmogelijkheid van de vaarweg Reeuwijk – Gouda.

Waardering voor historisch verzamelalbum Die Goude/Plussupermarkten
Half juni is de
spaaractie van de
Goudse PLUSsupermarkten voor
het
verzamelalbum
Gouda, een stad
om trots op te zijn
afgesloten. Zoals
in eerdere
Nieuwsbrieven
gemeld, werd dit
album in enkele
maanden door een
speciale redactie
vanuit Die Goude
samengesteld.
Jean-Philippe van
der Zwaluw
schreef de
teksten; Nico J.
Boerboom maakte
of bewerkte de
foto’s. Begin april
lagen album en
plaatjes in de winkels, waar ze bij een bepaald bedrag aan boodschappen ‘gratis’ werden verstrekt.
Regelmatig ontvingen wij berichten van mensen die bezig waren met het verzamelen en inplakken
van plaatjes voor het album. Gaat het ons lukken om alle 324 plaatjes bij elkaar te krijgen? De
meeste spaarders moesten vrienden en kennissen inschakelen, maar dat lukte goed via ruilen, maar
ook werd de buurt-app ingezet. Bijgaand een foto van Wim van Boxmeer op het moment dat hij er
nog 64 moet hebben. Er waren ook mensen die het jammer vonden dat ze niet mee konden doen,
omdat ze altijd bij Albert Heijn, Coop of Jumbo boodschappen doen. Een enkeling heeft dat Die
Goude euvel geduid, maar in het algemeen werd de activiteit zeer op prijs gesteld. Onze secretaris,
Eric Boers, ontving mails waarin de erkentelijkheid zonneklaar wordt uitgesproken. Ook de directies
van de PLUS-supermarkten hebben laten weten dat ze zeer tevreden zijn over de actie. Toen zij
signalen kregen dat een aantal klanten moeite had om het boek op tijd compleet te krijgen, hebben
zij via hun Facebookpagina bijgedragen aan de ruilmogelijkheden. (GJJ)
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Goudse Kerkenvisie verschenen: ‘Geef Gouds religieus
cultureel erfgoed door’
Bericht van de werkgroep Gebouwd Erfgoed
Op 24 juni jl. is in de SintJanskerk de toekomstvisie op
religieus cultureel erfgoed in
Gouda gepresenteerd. Deze
visie is gemaakt door
vertegenwoordigers van
Goudse kerkgenootschappen
met ondersteuning van de
gemeente Gouda. De visie
onderstreept het belang van
het religieuze erfgoed voor de
stad naast uiteraard voor de
kerkelijke gemeenschappen
zelf. Er zijn aanbevelingen en
ambities opgenomen voor het
behoud en voor het delen van
het religieuze erfgoed breder
in de samenleving. Het is
daardoor niet alleen een
inventarisatie van wat
waardevol is, maar ook een
opgave en uitdaging voor het
behoud en het delen ervan.
De titel ‘Geef Gouds religieus
cultureel erfgoed door’ sluit
aan bij het thema van Gouda
750, ‘Geef Gouda door’. De
visie heeft als thema’s: wat is
religieus cultureel erfgoed?
(inventarisatie en waardering),
duurzaamheid,
toekomstbestendig gebruik
(functieverbreding en
herbestemming), sociaalmaatschappelijke betekenis
van het erfgoed, en educatie.
Religieus cultureel erfgoed omvat behalve de gebouwen onder andere de uitgebreide liturgische
collectie van de Oud-Katholieke parochie. Hoewel het maken van de visie is gestart door de
gemeente en de kerken, is ook aandacht besteed aan de joodse en islamitische religieuze tradities.
Vanuit het landelijk programma voor het opstellen van kerkenvisies hebben het kenniscentrum
Museum Catharijne Convent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bijgedragen. Ook zijn
Goudse deskundigen betrokken geweest, waardoor het een breed gedragen stuk is geworden.
De werkgroep Gebouwd erfgoed van Die Goude heeft enkele malen geadviseerd over het proces en
de tussenresultaten.
Behalve een mooi resultaat van samenwerking is het een agenda voor de toekomst. Kerken hebben
daarin het voortouw, maar andere betrokkenen kunnen aanhaken en bijdragen. De rol van de
gemeente was om het proces te trekken en faciliteren. De planologische randvoorwaarden voor
behoud en eventuele herbestemming van kerkgebouwen krijgen ook aandacht in de visie. Vanuit de
werkgroep Gebouwd Erfgoed van Die Goude is ondersteuning toegezegd om de visie breder bekend
te maken. Het document is in te zien via deze link: https://www.diegoude.nl/wpcontent/uploads/2021/07/Geef-Gouds-religieus-cultureel-erfgoed-door-DEF-180620219595.pdf
(Jaap van Driel en Bart Pors)
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Opgraving bij de Potterspoort
Een bijdrage van Marcel van Dasselaar
Reeds in 2008 werd op ‘de
Bolwerklocatie’ een grote opgraving
uitgevoerd, op de plek waar nu het
Best Western Hotel en de
parkeergarage Bolwerk liggen. Het
laatste deel van dit bouwplan op de
hoek van de Hoge Gouwe en de
Kattensingel kwam echter stil te
liggen, waarna het terrein lang
braak lag en er ook een tijdje het
Pauzelandschap Pottersplein werd
ingericht, met de grote betonnen
koe.
In 2019 is een nieuwbouwplan voor
dit laatste deel van ‘de
Bolwerklocatie’ opgesteld: het plan
‘Huize ter Gouwe’. Dit bouwplan is
opgesteld volgens de richtlijnen
‘archeologievriendelijk bouwen’ in de Goudse binnenstad. Dit betekende dat slechts een deel van
de locatie moest worden opgegraven, namelijk het oppervlak van de liftschacht met daaromheen
een cluster van heipalen, die dusdanig dicht op elkaar staan dat daar in de toekomst geen
onderzoek meer mogelijk is. Onder de rest van het gebouw, waaronder geen kelder wordt
aangelegd, blijven de archeologische resten in de bodem bewaard.
De opgraving werd in de laatste weken van juli uitgevoerd door Antea Group. Bijzonder is met name
de grote diepte tot waarop kon worden opgegraven en het feit dat er productieresten van Goudse
pottenbakkers uit de 14e en/of 15e eeuw werden aangetroffen. Deze misbaksels werden
vermoedelijk vlakbij de productieplaats al weggegooid, al zijn er nu geen resten aangetroffen van
de ovens waarin het aardewerk werd gebakken. Hoewel in het verleden ook al wat resten van
pottenbakkersafval in de omgeving van de Potterspoort werden opgegraven, is er met de grote
hoeveelheden misbaksels nu overtuigend bewijs dat vlakbij deze poort daadwerkelijk ‘potters’
gevestigd waren. Aardewerkspecialisten kunnen juist aan de hand van de misbaksels goed bepalen
welke types aardewerk hier in Gouda gemaakt werden.
In de afbeelding is de
bodemopbouw op de
oever van de Gouwe te
zien. Van de natuurlijke
afgezette klei van de
rivier, die zeer
vermoedelijk ook gebruikt
werd om de potten van te
bakken, tot aan de
funderingen van de huizen
die in de jaren ’80 werden
afgebroken, is een
opeenvolging van bijna
vier meter ophogingslagen
te zien. Een mooie puzzel
voor de archeologen om
verder te analyseren
zodra de verschillende
vondsten exact gedateerd
zijn.
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Studie stedelijke watersystemen, waaronder Gouda
Begin juli verscheen bij de
TU-Delft het
themanummer
Waterbeheer en Cultureel
Erfgoed, onderdeel van de
bundel OverHolland 21.
Hans Verwey attendeert
ons hierop, omdat er een
vergelijkende studie in is
opgenomen van de
historische watersystemen
van de steden
Amsterdam, Leiden en
Gouda. Het artikel heet
‘Watersysteem en
stadsvorm in Holland. Een
verkenning in
kaartbeelden: 1575, 1680, 1900 en 2015’. U kunt de studie downloaden via
https://www.overholland.ac/index.php/overholland/issue/view/27/24We. Gouda komt aan de orde
vanaf pagina 104.
Hans Verwey ziet de studie als een positief gevolg van acties om Gouda landelijk beter ‘op de kaart’
te zetten. Gouda is door het scheepvaartbelang een interessante locatie met een geheel eigen
karakter. Voor het belang van Gouda verwijst hij naar de redactionele inleiding van OverHolland21
waar met zoveel
woorden staat:
‘Technisch inzicht
in het functioneren
van het
watersysteem en
de effecten van
historische
veranderingen
daarin, kan helpen
keuzes over behoud
en transformatie te
bepalen.’ Dat is
actueel nu onlangs
het Kaderplan
Bodemdaling
Binnenstad en het
Peilbesluit voor
Gouda zijn
vastgesteld. Hans
Verwey geeft aan
dat Cor Revet en de
andere leden van
het Gouds
Watergilde de
studie ‘Drie Steden’
zullen meenemen
bij de vraag om
water ‘in brede zin’
een nieuw
hoofdstuk te geven binnen de cursus Goudologie van het Historisch Platform Gouda.
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Trekvaarten in Zuid-Holland in beeld gebracht
In Holland, Friesland en Groningen ontstond in de 17e eeuw een netwerk van trekvaarten. Dit
verfijnde stelsel van openbaar vervoer werkte met vaste tarieven en vertrektijden tot medio 19e
eeuw de trein zijn intrede deed. Het vervoerde miljoenen reizigers en smeedde grote delen van ons
land economisch aaneen. Gouda had het wagenveer op Rotterdam – een vaste landroute – en de
trekvaart op Amsterdam. De geschiedenis van deze en andere trekvaartverbindingen in onze
provincie is nu beschreven in de Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland, in juni verschenen bij
uitgeverij Thoth in Bussum, in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland. Marloes Wellenberg
verzorgde de hoofdstukken 23 en 26 over resp. het wagenveer Gouda-Rotterdam en de trekvaart
Gouda-Amsterdam.
In 1639 werd aansluiting van Gouda op het trekvaartnetwerk al besproken, via de Kromme Gouwe
naar Amsterdam, maar het duurde tot 1658 voordat deze realiteit werd. Er moesten twee nieuwe
vaarten worden gegraven en een jaagpad (van Gouda naar Uithoorn), negen bruggen en twee kleine
schutsluizen worden aangelegd. Ook moesten huisjes worden verplaatst die dichtbij de Gouwe
stonden. Totale kosten: 180.000 gulden. De schuiten vertrokken driemaal daags, het tarief was 15
stuivers. In het ruim was plaats voor 28 en in de roef voor 8 personen, en er kon een tweede schuit
worden ingezet. De trekschuit vertrok bij het Amsterdams Verlaat, waar ook het commissarishuisje
stond, de ijker (schuit voor goederenvervoer) bij de stadsherberg buiten de Potterspoort. Voor
gebruik van het jaagpad moest tol worden betaald bij het tolhuis in Bloemendaal.
Nadat plannen voor een soortgelijke verbinding met Rotterdam waren gestrand, besloten Gouda en
de Maasstad in 1680 de twintig kilometer lange onverharde weg tussen beide steden te bestraten.
De ruim 1 miljoen
klinkers werden
geleverd door
steenfabrieken langs
Hollandsche IJssel en
Oude Rijn. Het werd
een smalle weg met
‘wijkplaatsen’ waar
wagens elkaar
konden passeren. Er
werd geregeld zand
en steenafval
gestrooid om te
voorkomen dat de
ijzeren wielbanden
de weg zouden
beschadigen. Totale
kosten: 70.000
gulden. Tot 1741 zou
dit de langst
geplaveide weg van
Nederland zijn. Het
reeds bestaande
wagenveer kreeg
vaste vertrektijden
en tarieven en werd
op deze wijze
onderdeel van het
trekvaartnetwerk.
In het tweede kwart
van de 19e eeuw werden de trekschuiten op het traject Amsterdam-Gouda geleidelijk vervangen
door stoom- en motorschepen, en op 1 januari 1853 werd het wagenveer Rotterdam-Gouda
beëindigd. Deze bijzondere economische, politieke, sociale en vervoersgeschiedenis, de Atlas van
de trekvaarten in Zuid-Holland, is voor €29,95 verkrijgbaar bij de boekhandel. (JPvdZ)
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Op zoek naar Oranjebomen in Gouda
In gezelschap van monumentale bomen staan in het Houtmansplantsoen drie lindebomen die
opvallen door een gietijzeren sierhek rondom de voet. Het betreft Oranje-herdenkingsbomen,
geplant als herinnering aan koninklijke hoogtijdagen. Voor zo’n Oranjeboom wordt vaak gekozen
voor de Hollandse linde (Tilia x europeae), ook wel koningslinde genoemd. Deze soort, een kruising
tussen de inheemse zomerlinde en de winterlinde, is een lommerrijke boom die in de
zomermaanden uitbundig bloeit met lichtgele, geurige bloemen. De droge vruchtjes dwarrelen in de
nazomer in trosjes met een vleugeltje naar beneden. Geen appeltjes van oranje, wel decoratief.
Grappig detail: aan de onderzijde van het blad groeien kleine bosjes rossig haar in de oksels van de
nerven (goed zichtbaar met een loep). Een linde kan honderden jaren oud worden. Maar soms wordt
een boom geveld wegens ziekte of ander onheil.

Het oudste sierhek met de bescheiden opschriften
‘6 sept’ en ‘1898’ staat dichtbij de
Vijverstraatbrug. Het verwijst naar de inhuldiging
van Wilhelmina, enkele dagen na haar 18e
verjaardag op 31 augustus. Die verjaardag werd
uitbundig gevierd, het begin van de traditie van
Koninginnedag. De boomplanting op 6 september gebeurde in aanwezigheid van de schooljeugd. Ter
voorbereiding op de feestelijkheden werd in Gouda twee jaar eerder al de Vereeniging Wilhelmina
opgericht, de voorloper van het latere Oranje Comité. Vanwege de stijlkenmerken in combinatie
met de historische context is het hek aangemerkt als Rijksmonument. Maar wie nu gaat kijken, zal
binnen de monumentale boombescherming geen 19e-eeuwse linde aantreffen. Er staat een jong
exemplaar met een waterzak.
Richting Fluwelensingel tref je een Beatrixboom, met een strak vormgegeven sierhek waarop een
ronde plaquette die vermeldt: ‘beatrix
boom hare majesteit de koningin 31 januari
1988 50 jaar’. Zij was toen al bijna acht
jaar regerend. Verscheidene gemeenten in
het land hebben een Beatrixboom met een
identiek hek en dezelfde plaquette.
De derde koningslinde memoreert de
troonsbestijging van Willem-Alexander op
30 april 2013. Deze Alexanderboom kreeg
een oud (gerestaureerd) hek met een
tweede leven: het dateert van 1937 en
hoorde bij de huwelijksboom van Juliana en
Bernhard aan het Oranjeplein. De boom
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sneuvelde door een storm in de jaren ’80. Het hek brengt nu drie generaties vorsten samen want
boven het oude herinneringsschild (J B 1937) is een kleine plaquette aangebracht met de
beeltenissen van Beatrix en Willem-Alexander en de datum van hun troonswisseling.
Ook is Gouda een Amaliaboom rijk, en wel op de natuurspeelplaats in het Groenhovenpark. Op de
nationale boomplantdag in maart 2004 werd daar door basisschoolleerlingen onder andere een
lindeboom geplant ter ere van de pas geboren kroonprinses (7-12-2003). Een herdenkingsbordje
ontbreekt helaas, en om het moeilijk te maken: er staan op z’n minst twee lindebomen, waarvan
één met een boomhut. Zoek de echte ...
Erg consequent lijkt de keuze van koningslinde-waardige hoogtijdagen niet. Wel zijn alle regerende
vorsten vanaf Wilhelmina ooit met een boom geëerd.
Misschien zijn er lezers die nóg een Oranjeboom in Gouda weten te staan. En wie herinnert zich de
Julianaboom, vanwege haar inhuldiging in 1948 geplant bij het vroegere Huize Juliana aan de
Koningin Wilhelminaweg? Reacties zijn welkom op nieuwsbrief@diegoude.nl. (Marjan Veerman)

Hijsbalken in Gouda: Nadere aandacht waard
Een bijdrage van Hans du Pré
Na 50 jaar wonen, werken en wandelen
in de binnenstad van Gouda vallen mij
nog altijd nieuwe bijzondere details op.
Zo merkte ik onlangs een afgezaagde
hijsbalk op en kort daarop een tweede.
Een hijsbalk is een balk waaraan
goederen omhoog of omlaag kunnen
worden gehesen. Meestal is het een
balk die door de topgevel van een
gebouw steekt en kan worden gebruikt
voor het takelen van goederen door
middel van een touw en een blok. Als
restauratie-timmerman heb ik
verscheidene hijsbalken mogen maken
en restaureren, want meestal
koesteren eigenaren van oude panden
zo’n werkzaam detail aan hun gevel.
Bij een verhuizing kan een hijsbalk ook nog wel eens van dienst zijn. Waarschijnlijk zijn deze twee
hijsbalken afgezaagd om onderhoud te besparen in een tijd dat het monumentenbesef nog op een
laag pitje stond.
De ‘ontdekking’ van de afgezaagde
hijsbalken bracht mij ertoe om ook de
overige hijsbalken in de Goudse
binnenstad te gaan bekijken. Ze zijn
niet zo talrijk aanwezig als in de
binnenstad van Amsterdam, maar het
zijn er toch aardig wat. Met tien
hijsbalken en één hijsanker staat de
Peperstraat bovenin de ranglijst. Daar
is zelfs een pand bij met twee
hijsbalken en een ander pand met een
prachtige hijsbalk aan de achterzijde,
zichtbaar vanaf het Barbarahof. Verder
vindt u hijsbalken in verscheidene
straten in het centrum, ook op de
Kleiweg. Minder aanwezig zijn de
hijsbalken langs Gouwe en Haven. Een
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aantal hijsbalken is dusdanig slecht onderhouden dat voor nieuwe afzaging moet worden gevreesd.
De loden of zinken afdekking aan de bovenzijde van de hijsbalk vertoont dan vaak gebreken of is al
geheel verdwenen en de schilder heeft de hijsbalk allang overgeslagen bij het reguliere onderhoud.
Opvallend is dat de kozijnen van die panden wel goed of redelijk onderhouden zijn. Mogelijk reikte
de steiger of ladder van de schilder niet zo ver? Hoe het ook zij, het is te betreuren als ook deze
hijsbalken uit het beschermde stadsgezicht zouden verdwijnen. Hopelijk wordt dit artikel ook
gelezen door ambtenaren en bestuurders die hier aandacht aan willen besteden.
Maar gelukkig zijn de meeste hijsbalken
goed onderhouden en daar zitten heel
bijzondere tussen. In een geval dacht ik
weer een kort afgezaagde hijsbalk op het
spoor te zijn. Dat bleek echter een
bijzondere in- en uitschuifbare hijsbalk te
zijn. Buiten functie kon de hijsbalk
ingeschoven worden zodat de regen er
geen vat op had. Een andere hijsbalk heeft
om die reden een overkapping die in dit
geval met koper is bekleed. Er zijn ook
voorbeelden van goed onderhouden
hijsbalken in Gouda met een geïntegreerde
katrol en hijstouw. Aan de binnenzijde zijn
deze vaak verbonden met een hijsrad. Aan
het Wouters Jacobserf is een moderne
variant te zien van een hijsbalk voor licht werk. Wilt u meer informatie over het begrip hijsbalken,
kijk dan eens op de website van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad:
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/231/oog-voor-detail-hijsbalken.html
Het bekijken van alle Goudse hijsbalken en hijsankers is een aanrader. Het brengt u in alle hoeken
en straten van de binnenstad en leidt mogelijk tot weer nieuwe ontdekkingen. Het maken van een
inventarisatie zou goed zijn, maar dat ga ik zelf niet trekken.

Boek over Van Beverningk van Wout Troost
In oktober verschijnt bij de Walburgpers het boek
Hiëronymus van Beverningk tijdens het Rampjaar 1672,
geschreven door Wout Troost. Klem tussen Johan de Witt en
Willem III. Zo schetst de auteur de positie van de Goudse
regent en diplomaat Hiëronymus van Beverningk in 1672.
Aanvankelijk steunt hij het bewind van raadspensionaris De
Witt, maar geleidelijk verandert hij van gedachten en ziet hij
voor prins Willem III wel een toekomst weggelegd in de
Republiek. Wanneer de Republiek in 1672 wordt aangevallen
door de Engelsen, Fransen en de bisschoppen van Münster en
Keulen – het Rampjaar – strijdt Van Beverningk aan de zijde
van Willem III. Na de moord op de gebroeders De Witt door
Oranjegezinden vreest hij voor zijn leven. Maar Willem III,
inmiddels stadhouder, zorgt ervoor dat zijn politieke
vrienden geen wraak nemen. Zo kan Van Beverningk zijn
diplomatieke carrière weer oppakken. Het boek van Wout
Troost gaat € 19,99 kosten en heeft ISBN-nummer 978 94 6249 790 0.
Wout Troost (*1946) studeerde geschiedenis in Leiden. Naast zijn werk als leraar geschiedenis op
een middelbare school verrichte hij onderzoek en promoveerde hij in 1983 op een studie over de
Ierse politiek van stadhouder-koning Willem III. Daarna schreef hij diverse boeken en artikelen over
leven en werk van Willem III, voordat hij zich op een biografie over Van Beverningh ging richten.
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Gouds materiaal van Jaap van Wijk

Dankzij zoon Lex van Wijk uit Montfoort is Die Goude in het bezit gekomen van een aantal foto’s en
voorwerpen van zijn vader, Jacob (Jaap) van Wijk. Deze oud-Gouwenaar werd in 1921 op de
Heerenstraat geboren. De unieke onderdelen van de collectie zijn inmiddels overgedragen aan Joke
Radstaat van het Streekarchief. De foto’s zijn gescand en voor een deel reeds getoond op onze
Facebookpagina.
Vader Jaap van Wijk behoorde tot de eerste lichting leerlingen van de Westerschool. Hij was een
groot visliefhebber en een enthousiast voetballer bij Jodan Boys. Hij werd ook secretaris van CJV
Daniël. Zie foto boven. Uit die periode is een aantal foto’s bewaard gebleven. Na de lagere school
ging hij werken op het slachthuis. Daarna werd hij jongste bediende bij de Zenith. Een baas daar
drong erop aan dat hij de handelsavondschool ging doen. De directeur van die school noemde zijn
naam toen ze bij Gemeentewerken Gouda iemand nodig hadden. Zo kwam Jaap al voor de oorlog
(1938) bij Gemeentewerken op de administratie. Daar is hij gebleven tot zijn pensioen. In de oorlog
heeft hij twee jaar voor de Arbeitseinsatz in Duitsland gewerkt, o.a. in een munitiefabriek in
Dresden. De gemeente moest een bepaald contingent mannen leveren. Daar was niet aan te
ontkomen. Hij kreeg doorbetaald door de gemeente. Heel slecht heeft hij het daar niet gehad. Via
Gemeentewerken werd hij ook vrijwilliger bij de Goudse brandweer. In 1948 trouwde hij met de
twintigjarige Letta Revet. Ze leerden elkaar kennen bij Jodan Boys, waar zij bij de
gymnastiekafdeling zat. Eerst gingen ze inwonen bij haar ouders in de Middellantstraat; daarna bij
zijn ouders op Heerenstraat 94, waar zoon Lex werd geboren. Hun eerste huis was een flat aan de
Koningin Wilhelminaweg, vlakbij het kanaal, een zgn. Welschenwoning. Daarna kregen ze een
bovenwoning aan de Willem en Marialaan 68, boven de SPAR van Hartijzer. De winkel werd telkens
naar achter vergroot, waardoor hun balkon groter, maar de tuin kleiner werd. Op het laatst werd
hun schuurtje zelfs verplaatst naar de tuin van wasserij Van Straaten aan de Graaf Florisweg.
Hoogtepunt van die jaren was het winnen van een bromfiets met een slagzin voor het weekblad De
Spiegel (zie Spiegel 7 april 1956). Moeder was vanaf 1961 kraamverzorgster in Gouda dankzij een
interne opleiding van een huisarts aan de Graaf Florisweg. Aangezien er in Gouda geen gewoon huis
te vinden was, zijn ze in 1969 naar Reeuwijk verhuisd en uiteindelijk naar Bodegraven. De relatie
met Gouda bleef, want oma Revet was een Rabouw, oma Van Wijk een Jongkoen en de moeder
daarvan een Boot. Daarom vond Lex van Wijk het van belang om spullen die voor de nakomelingen
geen betekenis hebben te behouden voor Gouda. Hoe belangrijk dat kan zijn, weet hij als voorzitter
van de Stichting Oud-Montfoort heel goed. (GJJ)
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (11):
Koos Boonstra
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In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Deze
keer een portret dat het kaft van een boek(je) heeft gesierd dat in Gouda brede verspreiding vond:
Koos & Ko, eigenzinnige en humoristische levenservaringen van de geportretteerde: Koos Boonstra.
Het portret stamt uit 2012 en is daarmee in de reeks het recentste werk van Carla (tot nu toe). Zij
is er nog steeds aan gehecht, ook omdat Koos tot de persoonlijke vriendenkring van Carla en haar
man Gerard Bakker behoort. Ook in 1974 zette zij hem al eens op het doek.
Koos Boonstra is
volbloed Gouwenaar,
al doet zijn
achternaam dat niet
meteen denken. Zijn
grootvader kwam uit
Visvliet (tussen
Groningen en
Leeuwarden) maar
trok naar het westen
waar zijn vrouw
vandaan kwam. Koos
werd geboren als
tweede kind in een
gezin van zes. Zijn
vader was directeur
van Etuifabriek
Drossaard op Raam
79. Thuis werd ruim
gedacht. Het kon net
zo goed gaan over ‘1
mei’ als over psalmen
of kunst. Na de
Suomi-school en het
Coornhert-gymnasium
ging Koos
aanvankelijk naar de
Koninklijke Academie
in Den Haag, maar
voor zijn
uiteindelijke vak werd het de kweekschool en (voor Engels en Maatschappijleer) de Hogeschool in
Delft. Hij ging lesgeven op de Lagere School (o.a. bij Jan Wilterdink van de Springplank), op de
LEAO (bij meneer Kok aan de Lange Groenendaal) die uiteindelijk MBO werd en ID-College. Zeker
12.000 oud-leerlingen uit Gouda en omgeving zullen zijn portret herkennen. En daarbuiten? ‘Er zijn
mensen die mij niet kunnen uitstaan; er zijn mensen die me heel aardig vinden’, zo schetst Koos
zijn positie. Het eerste vindt hij niet erg, integendeel. Hij gaat ervan uit dat het reacties zijn op
zijn soms vlijmscherpe stellingname als hij merkt dat sprake is van regeltjes, voorschriften of
gemakzuchtige eisen van de moderne tijd, waartegen sommige mensen zich niet kunnen verweren.
Boze reacties ziet hij als teken dat zijn boodschap is overgekomen. Het kan gaan om vormen van
‘onderwijsvernieuwing’, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat de kwaliteit van het lesgeven
wordt bepaald door de lesgever, maar ook om het dictatoriaal opleggen van nieuwe ICTtoepassingen. Diep geraakt is hij nog steeds door communistische dwingelandij. Het deed zijn in
2017 overleden vrouw Jarmila Bobkovà in 1968 besluiten niet naar haar vaderland terug te keren.
Een schets van Koos Boonstra kan niet zonder vermelding van enkele nevenactiviteiten. Taal speelt
een belangrijke rol, doorgaans verpakt in prikkelende ironie; denk aan het boekje Larf, Lama,
Lamantijn. Een dag zonder pianospelen zou hij niet redden. En die sigaret natuurlijk. Die is zelfs te
zien als hij op zijn – iets te kleine - fiets in Gouda voortgaat, altijd bereid tot een diepgaand
gesprek over dingen die ertoe doen in het leven. Tikje ijdel misschien? Hij zal het niet ontkennen.
Dat beeld heeft Carla Rodenberg gepakt, met een dosis lichte spot en warme belangstelling. (GJJ)
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Streekarchivaris Sigfried Janzing vertrekt volgend jaar
Sigfried Janzing, directeur van het
Streekarchief Midden-Holland (SAMH), heeft
in juli bekendgemaakt dat hij per 1 januari
2022 een stapje terug doet als directeur.
De heer Janzing is enerzijds lid en
anderzijds een zeer gewaardeerde
professionele partner van onze vereniging.
Hij blijft volgend jaar nog een aantal
maanden werkzaam bij het SAMH voor
taakoverdracht en voor afronding van de
integratie van Libertum in de
Chocoladefabriek. Libertum, ‘Ruimte voor
Vrede en Veiligheid’, is het Verzetsmuseum
Zuid-Holland nieuwe stijl, waarvan Sigfried
Janzing momenteel interim-directeur is.
Sigfried stopt volgend jaar niet alleen met
zijn werk hier, hij gaat het land verlaten.
Hij gaat nieuwe activiteiten opzetten in
Portugal, het land waar zijn vrouw vandaan
komt.
Het Algemeen Bestuur SAMH heeft
inmiddels de vacature opengesteld. Conform het bestaande personeelsbeleid gebeurt dat in eerste
instantie intern. Mocht dat geen (geschikte) kandidaat opleveren, dan wordt extern geworven.
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